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Lásenicc - ŠubováŠtěpínka- kábc|NN
(lile icn ,ýavba.')na pozcmku st. p. 229, 230, parc. č. 1405/l' 140ó' 1407 v lratástrálnímúzemí
Lásenice.
Slavba obsalrujc:
Výmělla s1ávájíciskřínéna objektu č' e' 49' přcpojenívšech stávajícíchkabelů do nové skřírě, ze
skřínč\ryveden nový kabel NAVY 4x]6 mm2 gněren k objektu č' e. 50, kabel ukolrčenv nové
č'c. 50.
kabelovóskříniv tarasuu objeklLr
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stavby:
lI. stanovi podmínkypro umístění
kteráobsahujevýkřes současného
|' Stavbabudcunistěnav souladus grallckoupři]ohourozhodnutí,
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nejpozdějido 31.12.2013'
l5' s|avlrabudcdokolrčena
|6' Při slyku s exis|uiiciir Podzcn1níÍnzařizc im uvčdonríinvestor neprodlcnčsprávcc (vlaslnika)
tohoto zařizeni a budo postuPoval v souladu s .jcho požadavky, ýanovenýni ! jcdnotliÚch
konkrétníchv}.ádřeních'
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Přcb}tečnýmate|iál bude odvezcn na organizovanouskládku' Upozolňujeme na povinnost sepaÍacc
odpadůa 7ajištěníodpovidajicíhoZpůsobujejichvyužiti' čizneškodlěni.
] 8' Stavba bude plovcdcna dodavate1skyoprávnčlrouorganizaoí.vyblanou na Základě výběrovéhořízeni
stavebníka'Před z. rájenim praci oznání slavebnik slavcbnímuúřadunáZev a adresudodavatele'
l9' ln\'cs|orje Povi cn véstpřehledněZáZnamyo s1avbě(stavebnídcnik)' LJ sraveb.kdejsou sta\'ebniky
o,ganizacc. příp' plá,ýnickéosoby, musí b:i1 o7načeno,kdo je stavebnikcm, kdo sta\bu provádí,
jlnénostavbyýedoucíhoa doba pro\.áCtěni
sta\'by'
20. Přj llcdodrŽcníproiektovéhořešenise stavcbník' investu. \,ystavujenebezpcčípostihu ílnančnín1i
sankcenridlcsl78až]8]7ákolrač 'I83/200óSb'.oúzenrnínplánováníasiavebnímřádu(s1avebni
zákon). v plalnénllnční.
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zákona ó' l83/2006sb', o
Před ukončcnimslavb} budc ve smyslu |i tl9 a náslcdujicichparagrafů
úZemnim plánování a slavcbrlíIn řádu (staYebníZákoll)' v platnóln Zněl1i včas požádáno o
ko|audačnisouhlas staYebnihoúiadus UŽivánímstavby a návrh rrakolaudaoi star,bybude doloŽen
nálcŽitoslmipodlc s 12] 7ákonač' l8]/200ó sb., o úzc,nníĎplánovánía slavební řádu (slavcbní
Zákon),v plahém Znění,tj' Zc.jnlónadokuňcn1aci skutečnóhopro\,edcnís|aVby.popis a zdúvodněni
doklado Zaiišlčni
provcdenýoh
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()diivo(lnční:
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Í)lrol2'5'2()|l podal stavobnikŽlldosto vydluí Í)/lodnlltío Ulnístčni
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Zákonav soL||adu
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o|gálliinllt vcrciDosli'K prciednliniŽÍidosti
současnč
nllřílil ús1l)í.jcdnání
spoicnés olrIcdánimD,lmislč
nlI l2'7'20|l' o.ichožvýslcdkL|
byl scpstinplotokol'
S|avobni úřad v provcdcnóm spoločnómúZonlnillra s1avcbní11
řizcni přo7kou|nal přcdloŽcnou Žádost
l hlodiscl(uveclcnýohvš 86 a]lI slavcbnihozáko|a. p(icdDa| s účaslniky
iíZcnía s dotčcnýori
o|gliny a 7jistil. Že jc.jímuskutečněni|lr
s1avcbniIn
nebo UŽivánímncjsou ohroŽcrryziljmy clrťánčnó
'i
přcdpisy
pÍovcdcní
předpisy'
Zákononr.
lydanýInik'jcho
a ZV1áštninli
7áloná
sLavclrní
řizoni vsou|adus N85 odsl'l a ods1'2sláVcbního
úřadslanoYil účashikyúzem|rího
t]čast|líktim
tZV' 2' kátego|ie
t7v. |'katogoricťlzcmniro7hodnutí
ZasilánoDa doručenku.
úč4slníkům
Vcřcino! v)'hláškoLl' specifikacc účastnikť|
úzenrrrihořizcrri.ie stanovcna V textu ro7hodnutí.resp' v
ro/dč1oVnil(u'
Slavebníúřa(lstanovi1 ÚčastnikystaýcbníhoříZcníVsouladu s $l09 odst.l stavebllího7ákona'
Specilikaceílčast|ríků
stavcbníhořizcni.ic s|alloVcnáV řozdólovníku's|avcbníúřaddospě1knázoru' Že
t7v' ne|nczuiicívlaÍnícisousedních
pozcnků nernohoubýl stalbou nijak ovlivnóni a stanovilplolL)
okN1rúčas]lliků
ýaVcbllihořiZeni'k1e|ýjespeoillkovánv te\lu rozhodluti'resp'v rozdělovniku'
Umíslčníslavb} je v soul.ldu se schválenouúZemněp]ánovacídokulnentacia }yhovuje obecným
poŽadavkiimnn VyužíváníúZení'PrLrick|o\'ádokuncnlace starby splňujc obccnó tcchnickó poŽad{vk)'
na stavby.Stavebni Úřad v pfi|rěhu řizeni neshledaldLi\'ody,kteréby blánily povolenístavby'
Stavební ťlřad 7ajiStil VzájcÍnný soulad přcdloŽených Závaznýclr slanovisck do|čcnýclr olgánů
vyŽadovanýchZvláštniInipředpis] a Zahtnu1jedo podnlinek |ozhodnuti'
StavebníťlřadÍozhodl' iak jc u\,cdenove výroku rozhodnutí,Za pouŽilíuslano\eni prá\'nich přcdpisůVc
,ýýrokr.'
uvedcnýoh'
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osoby:
Účaslníciřízc|í dalšidolčerré
Pavel Kalina' Petr Werner, RůŽenaAlexancleřolá, Ing' DobromiIa Fjed]erová'Michacl Šafránek.
Ing' Zuzana KoI.andová,Karel Koranda. Mjloslav Plchlik' ŠtěpánkaŠubová
Vrpora.1alr. nrrr|1 J nájlrilkijlni
úi".l|'íkť|:
I Jd.u,i(i neJnldlrIlli
r."\rh)a nanr k).
V}'hodDooonipřiPonrínckvcřcjllostii
.
Bcz přiPominek'
k podkladůmrozhodnuti:
Vypoř.ldání s !!ádřonilni Účaslnikťl
.
l'Ičastníoi
se k podkladrinl
rozhodnu|í
ncvyjádřjIi.

PoučeníÚčasttlíků:
Proli tomu1ol.ozhodl]u1í
sc lzc odvoIat do l5 dlrůode dne jeho oznállcni k odbo|LlúZemnihoplánování.
plánu a stavcbnihořádu Kraiskóho úlřadu'Iihočeského
suvebliho řáchra inveslic,oddělcni úZcnrního
pod1lIlinr
krajcv ČcskýchBudčiovicich
t Zdejšiho
správnihoorgánu'
oluánua
tak' aby icdcD stcinopisZtistalspíi\ni|DL|
odvoláDísc podává s polřcbnýn]počlcnrstcinopisťl
potřobný
poěct
Vyhotoví.ic
stoinopisri'
aby |(aŽdýúčas$íkdoslal.jcdcnslcjnopis'NcpodáJi účastnik
spIá\'nio|gál1ná nákladyúčast|ríká'
(Xlvo]áninrllc napadnoutvýťokovot|
čllsIrozhodnuli,icdnotIivývýrok nobojcho VcdlcjšiUstanovcni'
odvo|áni.icnp|otiodliVodnční
rozlrodnt|tí.ic
ncPřiPuslnó'
slavby slÍrVobníkovi.
stavolrni úřadpo prrivnínroci r.ozhodnutipřodá ověřcnou dokulnentaoipřo un]istční
ncni.li
připadnčolrocnÍmtl
slavby
týká'
sán s|avcbninr
ťlřadU,
úZcmDího
obvodu
sc
unrístěni
.iohoŽ
(li.adcm.popřipadč1óŽ spociá]nínru
lašlc
Vyholovcní
ovčřcné
s1aVcbníInu
úřadu'st4vcbnikovi
'icdno
prcicktovó dokunrcnlacoá š|ítekobsahuiicíidcntillkační
ťrdajeo povolcnéstavbč'DalšíVyhotovcní
oVčrcllÓp(ick|ovédokunlcntacc
ZašlcVlastnikovis|avby.pokudncni stavobníkom.
přcd Zaháicnínslávby umístilna viditclnémlnístěU vs1upuna stavcnišlč
a
slavolrni|(ic povincnš1ítck
poncchalici 1amaždo dokončcDi
souhlasu;rozsáh1é
stÍlvby
sc
s|aVby'připadnčdo vydáni kolaudačniho
nlohou označitjillým Vlroclnýnrzpúsobcnrs uvcdeDiInúdajůZc štítkLl'
Rozhodnlltí |ná podle { 93 odst' I stavobníhoZákona platnost2 roky' Potlrrrínkyrozhodnulío 0místční
stavbypla1ipo dobu tNání s|avbyči ZaříZcní.
n]cdošlo-li
7povahyvěci kjeiich konzuntacislavba ncsmi
býl Zahájcna' dokud lozhodnuti ncnabudc práVni Dloci' Stavebnípovolcní pozbývá platnosti'
'ies1liŽe
ýavba llebyla zah1Úenado 2 let ode clnc' kdy |abylo právlrí oci'

z"o1l,ň

lWu;
<r;;,iit;

.Ioto

Ing.Bohumi]Křejči
vedoucíodboru výstavby a UP

po dobu 15 dnů.
oználllcní tDusíbýi v-Yvěšeno

Vyvčše n odn c :
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Sej'nutodne:

Razitko, podpis orgánu, který potvrzujc wvčšcnía scjÍnutioznámení'

